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Jauniešu nodarbinātība

CSB dati
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Pieprasītākās amatu kategorijas

1. Pārdošana, tirdzniecība, klientu apkalpošana – 16%

2. Pakalpojumi – 12%

3. Ražošana, rūpniecība – 11%

4. Transports, loģistika, piegāde – 10%

5. Celtniecība, nekustamais īpašums – 9%

6. Tūrisms, viesnīcas, ēdināšana – 8%

7. IT – 6%

8. Administrēšana, asistēšana – 5%

9. Inženiertehnika – 5%

10. Izglītība, zinātne – 5%

11. Veselības aprūpe, farmācija – 4%

12. Bankas, apdrošināšana, finanses, grāmatvedība – 3%

13. Mājsaimniecība, apkope – 3%

14. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, vide – 3%

15. Vadība – 2%

Visidarbi.lv dati (2019)
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* CV-Online ikgadējā uzņēmumu aptauja

Uzņēmumi, kas atzīst pieaugošas darbaspēka pieejamības problēmas

2018



Jauniešu nodarbinātība

✓ Vakanču skaita pieaugums
✓ Darbaspēka trūkums
✓ Darba devēju attieksme un prasības

✕ Demogrāfija, emigrācija
✕ Izglītības izvēle
✕ Motivācija



Pieredzes gūšana

Algots darbs Prakse Brīvprātīgais
darbs

Freelance
darbs

Savs bizness



Algots darbs

Sākuma līmeņa amati – asistents, jaunākais speciālists

Mazumtirdzniecība – pārdevējs, klientu konsultants

Pakalpojumi centri – klientu atbalsta speciālists, telemārketinga speciālists

Sabiedriskā ēdināšana – viesmīlis, bārmenis

Eksakto un inženierzinātņu studenti vs Sociālo un humanitāro zinātņu
studenti



Atalgojums jauniešiem

+4-5%

Algas.lv dati
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Freelance darbs

Upwork.com
Freelancer.com
Guru.com



Vēlamais jaunieša portrets

Neliela pieredze

Motivācija un interese

Svešvalodu zināšanas

Pabeigta vai iesākta izglītība

Komunikācijas prasmes

Precizitāte un atbildība sajūta

Spēja ātri mācīties

Mērķtiecība un iniciatīva



Ieteikumi

Atbilstoša izglītība un profesija

Gatavība sākt no “apakšas”

Prakse un brīvprātīgais darbs

Ambīciju samazināšana

Darba meklēšana kā darbs

Kvalitatīvā pieeja

Motivācija strādāt un attīstīties



Iesūtītie jautājumi

Kā prasīt sev algas palielinājumu? 

Kad iet prom no uzņēmuma? 

Kā sevi pareizi/adekvāti novērtēt ?

Prognozes IT tirgū Latvijā un ārzemēs.

Kā neradīt sevī pārmetumus par to, ka tomēr no uzņēmuma, 
kurā esi bijis neilgu vai nedaudz ilgāku laiku, ir jāaiziet? 

Vai piekrītat, ka darba tirgū labākā situācijā ir darba meklētājs 
nevis darba devējs?



Iesūtītie jautājumi

Kā vērtēt savu individuālo darbu un samaksu par to?

Kā (un ar ko) pacelt jautājumu, ja liekas, ka esi ielikts nepareizajā 
atalgojuma kategorijā darbā?

Cik liela nozīme diplomam darba tirgū un kā tas maina algas 
apmēru?

Kā studentiem un jaunajiem darbiniekiem vispareizāk rīkoties 
gadījumos, kad darba vietā tiek pieļautas kļūdas?

Kas, jūsuprāt, pēc algas ir lielākais faktors pēc kā izvēlas darba 
devēju?
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